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ພະແນກ/ສູນ/ສາຂາ ________________                                                                           ເລກລະຫັດສະມາຊິກ ___________________ 
 

ຮຽນ: ສູນບລໍິການອີເລກັໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ. 
ເລ ື່ອງ: ຂໍສະໝກັເປັນຮາ້ນຄ້າສະມາຊິກນ າໃຊບ້ໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທຄຕລ. 

 

ປະເພດບລໍກິານ 
ບລໍກິານຫຼກັ (ຕ້ອງເລ ອກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ບໍລິການຫັຼກ, ອີງຕາມປະເພດການດ າເນີນທຸລະກິດຕົວຈງິ) 

 ລະບົບເຊ ື່ອມຕໍໍ່ຊ າລະສະສາງອອນລາຍ (Payment Gateway) 

 ລະບົບໃບບິນອີເລັກໂທຼນິກ (B-invoice)  
ບລໍກິານເສມີ (ສາມາດເລ ອກ ຫຼ  ບໍໍ່ເລ ອກ, ອີງຕາມປະເພດການດ າເນີນທລຸະກິດຕວົຈງິ) 

 ລະບົບຮັບການສັັ່ງຈອງຜ່ານໂທລະສັບ ຫຼ  ອີເມວ (Virtual Terminal) 

 ລະບົບຮັບຊ າລະອັດຕະໂນມັດ (Recurring Payment) 
 

ຮບູແບບການຮບັຊ າລະ (ສາມາດເລ ອກໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ) 
 ບັດເຄດິດ/ເດບິດ  VISA, MasterCard, JCB ແລະ American Express. 

 ບັດ UnionPay  BCEL ATM UnionPay ແລະ China UnionPay International. 

 ສະແກນ QR Online  BCEL Onepay,  UnionPay QR,  WeChat Pay,  Alipay 
 

ຂໍໍ້ມນູຜູສ້ະໝກັ (ຕ້ອງເປັນເຈົົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ເຊິື່ງໄດ້ລະບຸຊ ື່ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ____________________________, ຕ າແໜງ່ ______________, ວັນເດ ອນປີເກີດ ___/___/_____ 

ສັນຊາດ _______________,  ບັດປະຈ າຕົວ,  ສ າມະໂນຄົວ,  ໜັງສ ຜ່ານແດນ   ເລກທ ີ_______________________,  

ລົງວັນທ ີ___/___/_____, ວັນໝົດອາຍຸ ___/____/______, ອອກໃຫ້ໂດຍ _________________________________, 

ທີື່ຢູ່ບັດຈຸບັນບ້ານ __________________, ເມ ອງ _______________________, ແຂວງ _____________________ 

ເບີໂທລະສັບມ ຖ  _______________, ອີເມວ _____________________, Skype _________________________ 
 

ຂໍໍ້ມນູຂອງວສິາຫະກດິ 
ຊ ື່ວິສາຫະກິດເປັນພາສາລາວ__________________________________________________________________ 

ຊ ື່ວິສາຫະກິດເປັນພາສາສາກົນ _________________________________________________________________ 

ປະເພດຂອງທຸລະກິດ ______________________________________, ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 

ລົງວັນທ ີ___/___/_____, ອອກໃຫ້ໂດຍ ________________________________________________________ 

ທີື່ຕັົ້ງຂອງວິສາຫະກິດ: ເຮ ອນເລກທີ ________, ໜ່ວຍ _________, ຖະໜົນ ____________________, ຮອ່ມ _______,  

ບ້ານ_____________________, ເມ ອງ ________________________, ແຂວງ ________________________. 

ເບີໂທລະສັບຫ້ອງການ _____________________________________________________________________. 

ທີື່ຢູ່ອີເມວ ____________________________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍເຊັນ:_________________ 
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ຂໍໍ້ມນູບນັຊຮີອງຮບັການຊ າລະສະສາງ (ເລກບັນຊີຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ) 

ສະກຸນເງິນກີບ ເລກບັນຊີ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ອອກຊ ື່: ______________________________ 

ສະກຸນເງິນໂດລາ ເລກບັນຊີ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ອອກຊ ື່: ______________________________ 
 

ຂໍໍ້ມນູທາງດາ້ນເວບັໄຊທ ໌

ຊ ື່ເວັບໄຊທ໌ Domain Name/URL (ຕົວຢ່າງ https://www.bcel.com.la/): _________________________________ 
ການພັດທະນາເວັບໄຊທ:໌      ພັດທະນາເອງ       ພາກສ່ວນພາຍນອກພັດທະນາໃຫ້ 
ໃນກໍລະນີ  ພາກສ່ວນພາຍນອກພັດທະນາໃຫ້, ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດດັັ່ງນີົ້: 
ຊ ື່ບໍລິສັດທີື່ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ________________________________________________________________ 

ສະຖານທີື່ຕັົ້ງ: ບ້ານ _____________, ເມ ອງ ________________, ແຂວງ ________________, ປະເທດ _________ 

ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ຕິດຕໍໍ່ _______________________________, ເບີໂທລະສັບມ ຖ  _______________________, 

ເບີໂທລະສັບຕັົ້ງໂຕະ ______________ ອີເມວ ______________________, Skype ______________________. 
 

ຂໍໍ້ມນູການໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ/ບລໍກິານຕາ່ງໆ ຂອງ ທຄຕລ. 
ຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ທີື່ນ າໃຊ້:  I-Bank,   BCEL One,   SMS Banking,   EDC,    Onepay,  
ເປັນລູກຄ້າ:   ທົັ່ວໄປ       ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່           ພະແນກການຕະຫຼາດ        ສິນເຊ ື່ອ 

 

ຂໍໍ້ມນູການຈ າໜາ່ຍສນິຄາ້/ບລໍກິານ 
1. ສິນຄ້າ/ບໍລິການ. 

          ປະເພດສິນຄ້າ/ບໍລິການ _______________________________________________________________ 
          ລາຄາສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຕ ໍ່າສຸດ ___________________________, ສູງສຸດ ___________________________. 
          ຍອດຂາຍຕໍໍ່ເດ ອນ ____________________________ລາຍການ, ມູນຄ່າ ___________________________. 
          ປະເມີນຍອດຂາຍທີື່ຄາດວ່າຈະຜ່ານບໍລິການ E-Commerce ຕໍໍ່ເດ ອນ  __________ລາຍການ, ມູນຄ່າ ____________. 

2. ການຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ (ສ າຫຼັບຮ້ານຄ້າຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ). 
           ບໍໍ່ມີການຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ (ຮັບຢູ່ຮ້ານຄ້າເທົັ່ານັົ້ນ) 
           ມີການຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລາຍອຽດເພີື່ມເຕີມດັັ່ງນີົ້)         
                ພາຍໃນປະເທດ  ຕ່າງປະເທດ 
                    ກ ານົດປະເທດປາຍທາງ _________________________________________________________ 
                ຂົນສົັ່ງດ້ວຍຕົນເອງ   ຈັດຈ້າງບໍລິສັດຂົນສົັ່ງ 
                   ໃນກໍລະນ ີ ຈັດຈ້າງບໍລິສັດຂົນສົັ່ງ: ຊ ື່ບໍລິສັດ ____________________________________________ 
                   ສະຖານທີື່ຕັົ້ງ: ບ້ານ _______________, ເມ ອງ __________________, ແຂວງ ________________,  
                   ເບີໂທລະສັບ ____________________________ ອີເມວ _______________________________. 

 

ລາຍຊ ື່ຜູມ້ສີດິເຂົົ້ານ າໃຊລ້ະບບົ 
ລະດັບສິດ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ພາສາອັງກິດ) ຕ າແໜ່ງ ທີື່ຢູ່ອີເມວ ເບີໂທລະສັບມ ຖ  

Admin User ____________________, ______________, __________________, 020-___________ 

Normal User1 ____________________, ______________, __________________, 020-___________ 

Normal User2 ____________________, ______________, __________________, 020-___________ 
 

 

 

 

 

ລາຍເຊັນ:_________________ 
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ຈດຸປະສງົ ແລະ ການຢັັ້ງຢນືຂອງຜູສ້ະໝກັ 

         ຂ້າພະເຈົົ້າມີຈຸດປະສົງ ຂໍນ າໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທຄຕລ. ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າ ທຸກຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງນັົ້ນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ. ຖ້າຫາກຂໍໍ້ມູນທີື່ຂ້າພະເຈົົ້າລະບຸຫາກບໍໍ່ມີຄວາມລະອຽດ ຂ້າພະເຈົົ້າຍິນຍອມໃຫ້ ທຄຕລ ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ ແລະ 
ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ. ຖ້າຫາກຂໍໍ້ມູນທີື່ຂ້າພະເຈົົ້າສະໜອງໃຫ້ບໍໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຂ້າພະເຈົົ້າຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຈະເກີດຂ ົ້ນພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ. 
          ດັັ່ງນັົ້ນ, ຈ ື່ງໄດ້ຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພ ື່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ. 

ທີື່: ______________________, ວັນທ ີ___/___/_____ 
ເຈົົ້າຂອງຮາ້ນຄາ້ 

(ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                               ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

*ເອກະສານຕດິຄດັທີື່ຕອ້ງສະໜອງມາພອ້ມນີົ້ 
 ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ   ໃບທະບຽນສ າປະທານ 
 ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ (ສະບັບປີ _______ ) (ຖ້າມີ) 
 ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼ   ໃບແຈ້ງເລກປະຈ າຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຫຼ   ໃບບິນຊ າລະອາກອນລ້າສຸດ 
 ບັດປະຈ າຕົວ ຫຼ   ປ ັ້ມສ າມະໂນຄົວ ຫຼ  ໜັງສ ເດີນທາງ 
 ບັດພັກເຊົາ ຫຼ   ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (ສ າຫຼັບຄົນຕາ່ງປະເທດ) 
 ສັນຍາການເປັນສະມາຊິກ (ທີື່ ທຄຕລ ສະໜອງໃຫ້) 
 ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການສັັ່ງຊ ົ້/ສັັ່ງຈອງ 
 ແຜນທີື່ສະແດງສະຖານທີື່ຕັົ້ງຂອງສ ານັກງານ 
 ອ ື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ _________________________________________________________________________________) 

 

 **ສ າລບັພະນກັງານ ທຄຕລ 

ຄະນະພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ຄະນະຂະແໜງ/ໜ່ວຍບໍລິການ ພະນັກງານຮັບຟອມ 

ຊ ື່ ________________________ ຊ ື່ _________________________ ຊ ື່ _________________________ 

 



 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ  

ສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ການເປນັຮາ້ນຄາ້ສະມາຊກິ ນ າໃຊບ້ໍລກິານ 

ຜະລດິຕະພນັ E-Commerce 

 

ລະຫວ່າງ 
 

ທ ະນ າ ຄ າ ນກ າ ນຄ້ າ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດລ າ ວ  ມ ະຫ າ ຊົ ນ  

 

ແລະ 
 

 

__________________________________________________________________________ 



ໜ້າ 1/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
 

 

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ການເປນັຮາ້ນຄາ້ສະມາຊກິ ນ າໃຊບ້ລໍກິານຜະລດິຕະພນັ E-Commerce 

 

- ອີງໃສ່ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ. 

- ອີງໃສ່ ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບຂອງສູນບັດສາກົນກ່ຽວກັບການອອກບັດ ແລະ ຮັບບໍລິການບັດຂອງບັນດາທະນາຄານ ແລະ 
ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ. 

- ອີງໃສ່ ກົດລະບຽບ ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການຮັບບໍລິການບັດ ທີີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ອີງໃສ່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຮັບບໍລິການ ແລະ ຊ າລະສະສາງ ຂອງເຈົັ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຕອບສະໜອງການບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 

 

ລະຫວາ່ງ: 
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) 

ຕັັ້ງຢູູ່ອາຄານເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  
ໂທ: 1555 

ເຊິີ່ງໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: “ທະນາຄານ” 
ແລະ 

 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ພາສາລາວ) ____________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ພາສາອັງກິດ) __________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ຂຽນຫຍໍໍ້) _____________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ _______________________________________________________________________ 

ທີີ່ຕັັ້ງຂອງຮ້ານຄ້າ: ເຮືອນເລກທີ ________, ໜ່ວຍ _________, ຖະໜົນ __________________________, ຮ່ອມ _________,  

ບ້ານ____________________________, ເມືອງ ________________________, ແຂວງ _________________________________. 

ເລກບັນຊີ ສະກຸນເງິນກີບ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ອອກຊືີ່: _____________________________ 

ເລກບັນຊີ ສະກຸນເງິນໂດລາ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ອອກຊືີ່: ___________________________ 

ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _, ລົງວັນທີ ___/___/_____. 

ເລກລະຫັດສະມາຊິກ (ອອກໂດຍທະນາຄານ) _______________ , ເຊິີ່ງໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: “ສະມາຊິກ” 



ໜ້າ 2/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

ທງັສອງຝູ່າຍໄດຕ້ກົລງົເປນັເອກະພາບກນັເຮດັສນັຍາສະບບັນີັ້ຂ ັ້ນ 

ພາຍໃຕຂ້ໍໍ້ກ ານດົ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

 ຈຸດປະສົງ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ສ້າງຂ ັ້ນເພືີ່ອກ ານົດບັນດາຂໍໍ້ຜູກພັນ, ສິດ, ໜ້າທີີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາ,                    
ຄ່າທ ານຽມ, ການໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແນ່ໃສ່ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ, 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການພາຍໃນ, ລະບຽບການສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 ກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາ. 

- ສັນຍາສະບັບນີັ້ມີກ ານົດເວລາ ____ປີ, ນັບແຕ່ວັນທີ ____/____/______  ເຖິງວັນທີ____/____/______.  
- ເມືີ່ອສິັ້ນສຸດກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກສະມາຊິກບໍໍ່ຂໍຍຸດຕິສັນຍາ ຫຼື  

ບໍໍ່ປະຕິບັດການກະທ າໃດທີີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີການຍົກເລີກ ຖືວ່າສັນຍາສະບັບນີັ້ຍັງມີຜົນສັກສິດຕໍໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການ
ປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ. 

- ສັນຍາສະບັບ ຈະສິັ້ນສຸດລົງເມືີ່ອສະມາຊິກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ , ລະເມີດສັນຍາ ຫຼື ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບ                  
ກົດໝາຍຂອງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະ ຂອງສາກົນ ເຊິີ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍໍ່ກັບທະນາຄານ. 

 ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງທະນາຄານ. 

3.1 ສິດ ຂອງທະນາຄານ. 
- ທະນາຄານມີສິດເກັບຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 05 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ 

ຈາກສະມາຊິກ. 
- ທະນາຄານມີສິດໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ຊ າລະຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າ

ເດືອນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ. 
- ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ໃນກໍລະນີທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ມີລາຍການທຸລະກ າເປັນໄລຍະເວລາ 3 

ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ມີທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ຫຼື ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນເກີດຂ ັ້ນຢູ່າງເປັນປະຈ າ  
ວ່າຈະໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ. 

- ທະນາຄານມີສິດຂໍກວດສອບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ າ ທີີ່ໄດ້ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານຜະລິດຕະພັນ                 
E-Commerce ໃນກໍລະນີທີີ່ທຸລະກ າມີມູນຄ່າເກີນ 2.000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົັ່າຈ ານວນດັັ່ງກ່າວ,  ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ, ທຸລະກ າທີີ່ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ, ທຸລະກ າທີີ່ມີການຂໍກວດສອບເອກະສານ ແລະ ສາເຫດອືີ່ນໆ. 

- ທະນາຄານມີສິດໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ຕາມຈ ານວນເງິນໃດ
ໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງສະມາຊິກ ທີີ່ໄດ້ຮັບຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຮັບຊ າລະ
ທີີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ທະນາຄານມີສິດໃນການຕັດເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ໂອນເງິນເຂົັ້າໃຫ້ສະມາຊິກເກີນວົງເງິນຕົວຈິງອັນເນືີ່ອງມາຈາກມີການຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ສາເຫດອືີ່ນໆ. 



ໜ້າ 3/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

3.2 ໜ້າທີີ່ ຂອງທະນາຄານ. 
- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃຫ້ຄ າແນະນ າ, ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະ, ວິທີການນ າໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ

ສ່ຽງ, ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອນ າເອົາຂໍໍ້ມູນທີີ່ຈ າເປັນໃນການໃຫ້ບໍລິການ , ສ້າງ
ລະບົບຮ້ານຄ້າ, ດ າເນີນການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະບົບ ແລະ ສາທິດວິທີການນ າໃຊ້. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃນການລົງໄປກວດສອບສະຖານທີີ່ຮ້ານຄ້າ ແລະ ບັນທ ກຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆຕາມ
ສະພາບຕົວຈິງ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການສັັ່ງຊືັ້/ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ກ ານົດຂ ັ້ນ ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ 
ຮັດກຸມ ເພືີ່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ຖືບັດ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ສະມາຊິກ 
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍໍ່ເນືີ່ອງ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ສະໜອງບັນດາຂໍໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆເພືີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກສ ກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຫຼີກເວັັ້ນຜົນເສຍຫາຍຈາກການສໍໍ້ໂກງ ຫຼື ປອມແປງໃນການຊ າລະສະສາງ.  

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຕາມ
ການກວດພົບ ແລະ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກໃຫ້ທ່ວງທັນຕໍໍ່ສະພາບການ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທ ີ ີ່ສະໜອງຂ ໍ ໍ້ມ ູນກ ່ຽວກັບລາຍການທີ ີ່ໄດ ້ ເກ ີດຂ  ັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ                           
E-Commerce ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີຂອງສະມາຊິກ ຕາມລາຍການທຸລະກ າທີີ່ໄດ້ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານ
ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຫັກຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການອອກແລ້ວ.  

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ຈັດຫາສັນຍາລັກ ແລະ ກາໂລໂກຂອງຮູບແບບການຊ າລະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່                         
ສະມາຊິກ ນ າໄປສະແດງຢູ ູ່ໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງຮ້ານຄ ້າ ເພ ື ີ່ອໃຫ້ຜ ູ ້ຊ  າລະຮູ ້ວ ່າສາມາດຊ າລະດ້ວຍບ ັດ ແລະ                         
ຄິວອາໂຄດ ປະເພດຕ່າງໆຜ່ານລະບົບເຊືີ່ອມຕໍໍ່ຊ າລະສະສາງອອນລາຍ (Payment Gateway) ໄດ້. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ດ າເນີນລາຍການຂໍສົັ່ງເງິນຄືນ (Refund) ຫຼື ລາຍການຍົກເລີກ (Void)  

ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ. 
- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບເງືີ່ອນໄຂ

ຂອງສູນບັດສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບບໍລິການບັດ. 

 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງສະມາຊິກ. 

4.1  ສິດ ຂອງສະມາຊິກ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການເລືອກໃຊ້ບໍລິການຫຼັກໃດໜື ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດ

ທຸລະກິດ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການເລືອກໃຊ້ບໍລິການເສີມໃດໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຫຼື ບໍໍ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການເສີມ 

ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ, ຂໍປັບປຸງສັນຍາ, ຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ຂໍຍົກເລີກ

ສັນຍາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11  ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
- ສະມາຊິກມີສິດສະເໜີເຈດຈ ານົງຕ່າງໆຂອງຕົນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຢູ່າງເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຍືີ່ນສະເໜີຕໍໍ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ. 
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- ສະມາຊິກມີສິດສະເໜີຂໍເຮັດລາຍການຍົກເລີກ (Void) ຫຼ ື ຂ ໍເຮັດລາຍການສົ ັ່ງເງ ິນຄືນ 
(Refund) ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 08 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 

4.2  ໜ້າທີີ່ ຂອງສະມາຊິກ. 
- ສະມາຊິກຕ້ອງເປີດບັນຊີຢູູ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  

ແລະ/ຫຼື ສະກຸນເງິນໂດລາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຊ າລະສະສາງກັບທະນາຄານ. 
- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເສຍຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດ, ດ າເນີນການຕາມຂັ ັ້ນຕອນການແນະນ າຂອງທະນາຄານ ແລະ          

ມາດຕະການ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທັງໝົດ ກ່ອນດ າເນີນການຮັບຊ າລະສະສາງ ເຊັັ່ນ: ກວດກາເບິີ່ງຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ຊ າລະ, ກວດກາເບິີ່ງຄະແນນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຖີີ່ຂອງການຊ າລະ, ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັດ ແລະ ຜູ້ຊ າລະ,                 
IP ແລະ Proxy ຂອງຄອມພີວເຕີທີີ່ເຮັດລາຍການ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ລາຍງານຕໍໍ່ ທະນາຄານ ເມືີ່ອພົບຂໍໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ມີການດ າເນີນການທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບການຊ າລະສະສາງຜ່ານຮູບແບບຊ າລະຕ່າງໆ ທີີ່ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຕິດຕາມກວດສອບລາຍການທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນລະບົບ EBC ສົມທຽບກັບລາຍການ
ທີີ່ຕົນໄດ້ບັນທ ກ ເພືີ່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຮັດທຸລະກ າທັງໝົດ. ຖ້າຫາກມີຂໍໍ້ຜິດພາດໃດໆ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍໍ່ 
ທະນາຄານ ກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນຕໍໍ່ສະພາບການ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ທຸກລາຍການທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ແລະ 
ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນທີີ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນພາຍຫລັງ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ ທີີ່ຈະ
ນ າມາເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທະນາຄານ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ໃນການກ ານົດຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສັ ັ່ງຊື ັ້ /ສ ັ ັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການໃຫ້ມີເນື ັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ , ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງສະແດງໃນຂັ ັ້ນຕອນ                
ການຊ າລະເງິນ ເພືີ່ອປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ຊ າລະ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສັັ່ງຊືັ້/ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ຕົນກ ານົດຂ ັ້ນຢູ່າງເຄັງຄັດ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີ ີ່ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍໍ້ມູນ , ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ທະນາຄານ ແລະ                         
ຜູ້ຊ າລະທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຊ າລະສະສາງ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂ ັ້ນອັນເນືີ່ອງມາຈາກສະມາຊິກເປີດເຜີຍ               
ຄວາມລັບ ສະມາຊິກຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດັັ່ງກ່າວ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເກັບຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຊ າລະ ໄວ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ 
ນັບຈາກວັນທີເຮັດທຸລະກ າ  ເພືີ່ອກວດກາສົມທຽບຄືນໃນກໍລະນີມີການສະເໜີຈາກເຈົັ້າຂອງບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະໂດຍຜ່ານ
ທະນາຄານ ເຊິີ່ງລວມມີໃບບິນ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທຸລະກ າດັັ່ງກ່າວ. ທຸກໆ
ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ າຕ້ອງມີເອກະສານອ້າງອິງຕິດຂັດ ເຊັັ່ນ: ໃບບິນສິນຄ້າ  ຫຼື Invoice ຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການ
ບໍລິການທີີ່ສະມາຊິກສະໜອງໃຫ້ຜູຊ້ າລະ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ ທະນາຄານ ຂໍກວດສອບ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 05 
ວັນລັດຖະການ ນັບຈາກວັນທີແຈ້ງຂໍກວດສອບເອກະສານ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດເວລາດັ ັ່ງກ່າວ ສະມາຊິກຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເຂົັ້າພົບເພືີ່ອປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ໄກ່ເກ່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ ຕາມ
ການແຈ້ງເຊີນຂອງ ທະນາຄານ. 



ໜ້າ 5/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

- ສະມາຊ ິກມ ີໜ ້າທ ີ ີ່ປະຕ ິບ ັດຕາມຂໍ ໍ້ກ  ານ ົດ , ກ ົດລະບຽບ , ສ ັນຍາການເປ ັນສະມາຊ ິກ ,                              
ກົດລະບຽບອືີ່ນໆ ຂອງ ທຄຕລ, ກົດລະບຽບຂອງສູນບັດສາກົນ ທີີ່ປະກາດນ າໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ. 

ສະມາຊິກຍິນດີຈ່າຍຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 
5.1 ຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການ. 

 5.1.1 ຮູບແບບການຊ າລະດ້ວຍບັດສິນເຊືີ່ອ ຫຼື ບັດເງິນຝາກ: 
- ບັດ BCEL China UnionPay ຄ່າທ ານຽມ 3.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ VISA  ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ MasterCard ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ JCB ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ American Express ຄ່າທ ານຽມ 4.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ China UnionPay  ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

5.1.2 ຮູບແບບການຊ າລະດ້ວຍການສະແກນຄິວອາໂຄດ: 
- ສະແກນຜ່ານ BCEL Onepay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 1.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ UnionPay QR E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ WeChat Pay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ Alipay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 
5.2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ. 

- ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ຈ ານວນ _____ USD/ເດືອນ. 
- ຍົກເວັ ັ້ນຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ  ຈ ານວນ _____ ເດືອນ. ນັບແຕ່ເດືອນ ____/____ ເຖິງ                    

ເດືອນ ____/____ ແລະ ຈະເລີີ່ມເກັບຄ່າທ ານຽມປະຈ າເດືອນນັບແຕ່ເດືອນ ____/____ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
- ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ຈະເກັບລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 30 ຂອງທຸກໆເດືອນ. 

5.3 ຄ່າຕິດຕັັ້ງລະບົບ Web Portal. 

- ທະນາຄານ ຍົກເວັັ້ນຄ່າຕິດຕັັ້ງລະບົບ  Web Portal ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ. 

 ການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement). 

ສ າລັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ສ າເລັດກ່ອນເວລາ 09:00 ໂມງເຊົັ້າ ທະນາຄານຈະເຂົັ້າເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບ
ການຊ າລະເງິນຂອງສະມາຊິກໃຫ້ພາຍໃນມືັ້, ຍົກເວັັ້ນການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ໃນວັນເສົາ, ວັນ
ອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການຂອງທະນາຄານ ແມ່ນຈະເຂົັ້າເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກໃນວັນ
ລັດຖະການຕໍໍ່ໄປ. 

 ການຍົກເລີກລາຍການ (Void)  ແລະ ສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund). 

7.1 ການຍົກເລີກລາຍການ (Void). 
- ສະມາຊິກ ຕ້ອງສົັ່ງລາຍລະອຽດລາຍການທີີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກ (Void) ຄື: ໝາຍເລກ Request 

ID ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ກ່ອນການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ໂດຍສົັ່ງທາງອີເມວ ຫຼື ຍືີ່ນໃບຍົກເລີກ
ລາຍການທີີ່ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. 



ໜ້າ 6/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

- ສ າຫຼັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ໄດ້ສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ແລ້ວ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດ
ຍົກເລີກລາຍການ (Void) ໄດ້ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການໂດຍການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund) ແທນ. 

7.2 ການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund). 
- ຖ້າຫາກມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້ ຫຼື ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້

ກ ານົດໄວ້, ສະມາຊິກ ຕ້ອງສົັ່ງລາຍລະອຽດລາຍການທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ ັ້າຂອງບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະ ຕາມ
ແບບຟອມທີີ່ທະນາຄານກ ານົດຂ ັ້ນ ໂດຍຕ້ອງມີຂໍໍ້ມູນລະອຽດດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: ໝາຍເລກ Request ID, ເລກບັດ (ບາງສ່ວນ), 
ຊືີ່ຜູ້ຖືບັດ, ວັນໝົດກ ານົດຂອງບັດ, ຈ ານວນເງິນ, ວັນທີເຮັດທຸລະກ າ, ຈ ານວນເງິນທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງຄືນ ແລະ ເຫດຜົນທີີ່ສົັ່ງ
ຄືນ ເປັນຕົັ້ນ ແລ້ວສົັ່ງໃຫ້ທະນາຄານເພືີ່ອດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນ ໂດຍສົັ່ງທາງອີເມວ ຫຼື ຍືີ່ນໃບຍົກເລີກລາຍການທີີ່
ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກສົັ່ງລາຍການສົັ່ງເງິນຄືນ (Refund) ຕໍໍ່ ທະນາຄານພາຍໃນເວລາ 3 ວັນຫຼັງຈາກ
ວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ ຜູ້ຊ າລະຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈ ານວນຕາມທີີ່ໄດ້ຊ າລະ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດເວລາດັັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊ າ
ລະຈະໄດ້ຮັບຈ ານວນເງິນພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຫັກຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການແລ້ວ. 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ຂໍໍ້ມູນບັດທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນ ໝົດອາຍຸ ຫຼື ຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ, 
ທະນາຄານຈະສອບຖາມເອົາຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມຕືີ່ມ ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ມູນບັດໃໝ່ຂອງຜູ້ຖືບັດ ເຊິີ່ງສະມາຊິກຕ້ອງສະໜອງຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວໃຫ້
ແກ່ທະນາຄານ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ໂດຍບໍໍ່ມີ
ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຕໍໍ່ວ່າໃດໆກັບທະນາຄານ. 

 ການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງແຈ້ງແກ່ ທະນາຄານ ເມືີ່ອມີການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ ເຊັັ່ນ: 
ທີີ່ຢູູ່ຂອງຮ້ານຄ້າ, ທີີ່ຢູູ່ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ, ເຈົັ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ມີສິດໃນການອະນຸມັດ, ການເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຼຸດ ຜູ້ມີສິດນ າໃຊ້ລະບົບ 
EBC, ລະບົບ NTTDATA ການປູ່ຽນແປງໝາຍເລກບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບໃບສະເໜີ ຫຼື ປະກອບແບບຟອມຂໍປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ , ໂດຍລົງລາຍລະອຽດ ພ້ອມ
ສາເຫດໃນການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ, ລາຍເຊັນ, ຊືີ່-ນາມສະກຸນຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ປະທັບກາ ສະມາຊິກ. ຜູ້ມີສິດໃນການຂໍ
ປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ ຕ້ອງແມ່ນເຈົັ້າຂອງຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບສິດມອບໝາຍໃຫ້ດ າເນີນ
ການແທນເຈົັ້າຂອງຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

- ສະມາຊິກສາມາດຍືີ່ນເອກະສານໄດ້ທີີ່ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ. ໃນກໍລະນີມອບສິດໃຫ້ບຸກຄົນ
ອືີ່ນຍືີ່ນເອກະສານແທນຕົນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃບມອບສິດ ພ້ອມຕິດຄັດບັດປະຈ າຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ປຶຶ້ມສ າມະໂນ
ຄົວ ຂອງເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບສິດ ຫຼື ສາມາດສົັ່ງເອກະສານຜ່ານທາງອີເມວທີີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 
E-Commerce. 

 ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

9.1  ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

    ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສາມາດ
ເກີດດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

- ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັັ່ນ: ມີລາຍການທີີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ 2.000 ໂດລ້າ ຫຼື ທຽບເທົັ່າ, ມີມູນ
ຄ່າທຸລະກ າທີີ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັນ ເກີດຂ ັ້ນເປັນຈ ານວນຫຼາຍລາຍການ, ທຸລະກ າທີີ່ບໍໍ່ມີເອກະສານຢັຶ້ງຢືນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 



ໜ້າ 7/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

- ທຸລະກ າສໍໍ້ໂກງ ທຸລະກ າທີີ່ນ າເອົາບັດປອມ ຫຼື ນ າເອົາຂໍໍ້ມູນບັດຂອງບຸກຄົນອື ີ່ນ ມາດ າເນີນ
ລາຍການ. 

- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ໄດ້ຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຊ າລະ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ສະໜອງສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຊ າ

ລະ, ເປັນສິນຄ້າປອມແປງ ຫຼື ສິນຄ້າມີການເປູ່ເພເສຍຫາຍ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ເກີດຂ ັ້ນພາຍຫຼັງທີີ່ຜູ້ຊ າລະໄດ້ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້-ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ໄດ້ດ າເນີນການສົັ່ງເງິນຄືນ ຫຼື ຍົກເລີກລາຍການ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກຜູ້ຊ າລະ

ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້ສິນຄ້າ/ບໍລິການ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ມີການຕັດເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັັ້ງ ຫຼື ຕັດເງິນຈ ານວນຫຼາຍກວ່າທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້. 
- ທຸລະກ າອືີ່ນໆທີີ່ໄດ້ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດຕໍໍ່ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ

ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບຜູ້ຊ າລະ. 
9.2  ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

9.2.1. ການຂໍກວດສອບເອກະສານ (Copy Request). 

- ການຂໍກວດສອບເອກະສານ ແມ່ນການໄດ້ຮັບແຈ້ງມາຈາກຜູ້ຖືບັດຜ່ານທາງທະນາຄານ
ຜູ້ອອກບັດ ຫຼື ຈາກຜູ້ຊ າລະ ວ່າຕ້ອງການຂໍກວດສອບເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ ຫຼື ເປັນ
ການຂໍກວດສອບເອກະສານໂດຍ ທະນາຄານ ເພືີ່ອຢັຶ້ງຢືນການຮັບຊ າລະທຸລະກ າຂອງສະມາຊິກໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. 

- ທະນາຄານຈະແຈ້ງສະມາຊິກຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພືີ່ອຂໍກວດສອບເອກະສານ                
ຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ  9 ຂໍໍ້ 9.1 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ຫຼື ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ ຕາມທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຂໍກວດສອບໃຫ້ຢູ່າງຄົບຖວ້ນ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້.  

- ທະນາຄານຈະບໍໍ່ພິຈາລະນາຕໍໍ່ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານໃດໆ ທີີ່ສະມາຊິກສະໜອງໃຫ້
ພາຍຫຼັງເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສະໜອງເອກະສານທີີ່ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍໍ່
ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້. 

9.2.2.    ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ (Hold Transaction) ແລະ ການບລ໋ອກເງິນ
ໃນບັນຊີ (Block Transaction). 

- ທະນາຄານຈະໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ (Hold Transaction)  ຕໍໍ່ລາຍການ
ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ທະນາຄານຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ເອົາເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ. 

- ທະນາຄານຈະບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ (Block Transaction) ຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ທະນາຄານໄດເ້ອົາເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກແລ້ວ. 

- ທະນາຄານຈະຂໍກວດສອບເອກະສານ ຕໍໍ່ລາຍການທີີ່ໄດ້ໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການ
ຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.2.1 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກສົັ່ງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ໄດ້ຢູ່າງ
ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດ,  ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາຕໍໍ່ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆ ເພືີ່ອດ າ
ເນີນການຍຸດຕິການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ 
ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍໍ່ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື ບໍໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະແຈ້ງ
ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ແກ່ສະມາຊິກຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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- ໄລຍະເວລາໃນການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ 
ແມ່ນ 180 ວັນ ນັບຈາກວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ. 

- ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ຈະສິັ້ນສຸດເມືີ່ອ
ຄົບຕາມກ ານົດທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ທະນາຄານ. 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີີ່ມີການໂຈະເອົາເງິນ
ເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ , ທະນາຄານຈະແຈ້ງການຮຽກເກັບເງິນຄືນຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ມາດຕາ  9 ຂໍໍ້ 9.3.1. 

- ເມືີ່ອສິັ້ນສຸດໄລຍະເວລາ ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນ
ບັນຊີ, ທະນາຄານ ຈະໂອນເງິນ ເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະສະສາງຂອງສະມາຊິກຕາມຈ ານວນທຸລະກ າທີີ່ບໍ ໍ່ມີ
ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ. ໃນກໍລະນີການໂອນເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຢູູ່ໃນຊ່ວງທີີ່ສະມາຊິກຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ 
ຫຼື ມີການຍົກເລີກສັນຍາ, ທະນາຄານຈະຫັກຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນກ່ອນທີີ່ຈະໂອນເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າ
ລະຂອງສະມາຊິກ. 

9.2.3. ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ (Charge Back ຫຼື Dispute). 

- ໃນກໍລະນີມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນຈາກຜູ້ຖືບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະ ກ່ຽວກັບລາຍການທີີ່
ໄດ້ຊໍໍາລະໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆໆຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.1 ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກ 
ໃນການສະໜອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.2.1 ເພືີ່ອຢັຶ້ງຢືນວ່າລາຍການທີີ່
ເກີດຂ ັ້ນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສະມາຊິກໄດ້ດ າເນີນຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນການເຮັດທຸລະກ າ ທີີ່ທະນາຄານໄດ້ສະໜອງໃຫ້
ສະມາຊິກ.  

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ 
ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍໍ່ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື ສະມາຊິກຍິນຍອມໃຫ້ຕັດເງິນຄືນຕໍໍ່ລາຍການຮຽກເກັບເງິນ
ຄືນນັັ້ນ ທະນາຄານ ຈະຕັດເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ ຕາມມູນຄ່າທີີ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນຄືນ ແລະ ຄ່າທ າ
ນຽມອືີ່ນໆ (ຖ້າມີ) ພາຍໃນເວລາ 7 ວັນນັບແຕ່ວັນທີເອກະສານແຈ້ງຕັດເງິນ. 

- ຖ້າຫາກບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກບໍໍ່ມີເງິນພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດຕັດ
ເງິນໄດ້ພາຍກ ານົດເວລາດັັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເບີກເກີນລ່ວງໜ້າ (OD) ສອງເທົັ່າ ໂດຍຄິດໄລ່
ຕັັ້ງແຕ່ວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ ຈົນເຖິງວັນທີທີີ່ສາມາດຕັດເງິນໄດ້. 

- ກ ານົດເວລາທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບສິດໃນການຟ້ອງຮ້ອງລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ 
ແມ່ນ 180 ວັນ ນັບຈາກວັນທີເຮັດທຸລະກ າ. 

- ໃນກໍລະນີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ເກີດຂ ັ້ນບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຕາມຂັັ້ນຕອນປົກກະຕິໄດ້, ທະນາຄານ
ມີສິດໃນການແຈ້ງເຊີນສະມາຊິກ ເຂົັ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍກັບ ທະນາຄານ ເພືີ່ອແກ້ໄຂແບບປະນີປະນອມກັນ, ຖ້າບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ 
ຫຼື ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍໄດ້ ຕ້ອງດ າເນີນການຕາມກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 ການດັດແກ້, ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາ. 

10.1 ການດັດແກ້ສັນຍາ. 
-  ທະນາຄານຈະແຈ້ງການຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ສະມາຊິກຊາບຖ້າມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ

ສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜ ີ່ງ.  ສະມາຊິກຕ້ອງລົງນາມ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ນັັ້ນ ເພືີ່ອ
ສືບຕໍໍ່ນ າໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 7 ວັນ ນັບຈາກມືັ້ທີີ່ທະນາຄານແຈ້ງ. 

-  ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ຍອມຮັບໃນການປູ່ຽນແປງສັນຍາ, ສະມາຊິກມີສິດຂໍຍຸດຕິສັນຍາ ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂໍໍ້ 10.3 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
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10.2 ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ. 
- ສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບໃບສະເໜີຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ໂດຍລະບຸວັນທີ-ເວລາເລີີ່ມຕົ ັ້ນ,                           

ວັນທ-ີເວລາສິັ້ນສຸດ ທີີ່ແນ່ນອນຊັດເຈນ, ເຫດຜົນຂອງການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ, ຊືີ່-ນາມສະກຸນ ແລະ ລາຍເຊັນໂດຍ
ເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ. ຜູ້ມີສິດໃນການຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຕ້ອງແມ່ນເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບສິດຈາກເຈົັ້າຂອງ
ຮ້ານຄ້າຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

- ສະມາຊິກ ສາມາດສົັ່ງເອກະສານທີີ່ປູ່ອງບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ນ າສົັ່ງໂດຍນ າໃຊ້ທີີ່ຢູູ່ອີເມວທີີ່ໄດ້
ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce. 

- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຄັັ້ງໜ ີ່ງແມ່ນບໍໍ່ເກີນໄລຍະເວລາ 90 ວັນຕິດຕໍໍ່ກັນ. 
- ຖ້າຫາກສະມາຊິກຕ້ອງການສືບຕໍໍ່ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດການຢຸດໃຊ້ບໍລິການ

ຊົັ່ວຄາວທີີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນນັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ສະມາຊິກປະກອບ ໃບສະເໜີຂຢໍຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຄືນໃໝ່.  
- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວສາມາດສະເໜີໄດ້ບໍໍ່ເກີນ 2 ຄັັ້ງຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ບໍໍ່ເກີນໄລຍະເວລາ 180 

ວັນ ຕິດຕໍໍ່ກັນ. ຖ້າຫາກສະມາຊິກຍັງບໍໍ່ສາມາດກັບມານ າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນການຍົກເລີກສັນຍາ. 
- ສະມາຊິກສາມາດຂໍເປີດນ າໃຊ້ຄືນກ່ອນໄລຍະເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນໃບສະເໜີໄດ້ ໂດຍຕ້ອງແຈ້ງ

ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອຂໍເປີດນ າໃຊ້ລະບົບຄືນ. 
- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ສາມາດດ າເນີນການໂດຍ ທະນາຄານ ໃນກໍລະນີທີີ່ມີການຄ້າງຊ າລະ

ຄ່າບ າລຸງຮັກສາເກີນ 3 ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ມີລາຍການທຸລະກ າສໍໍ້ໂກງຈ ານວນຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະຕໍໍ່ເນືີ່ອງລຽນຕິດ ຫຼື 
ມີການໄກ່ເກ່ຍຄະດີລະຫວ່າງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບຄະດີຜິດກົດໝາຍ , ການຟອກເງິນ 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ໃນລະຫວ່າງການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ທະນາຄານຈະຍົກເວັັ້ນຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ໃນ
ເດືອນທີີ່ບໍ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ຕົວຈິງ. ແຕ່ສະມາຊິກມີພັນທະຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າ ແລະ ພັນທະອືີ່ນທີີ່ຍັງບໍ ໍ່ທັນ
ປະຕິບັດສ າເລັດ.  

10.3 ການຍົກເລີກສັນຍາ. 
- ສະມາຊິກມີສິດຂໍຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີັ້ ໂດຍຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານຊາບ

ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 90 ວັນລ່ວງໜ້າ. 
- ຖ້າສະມາຊິກບໍໍ່ປະຕິດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່, ລະເມີດຂໍໍ້ກ ານົດ , ກົດລະບຽບ ຫຼື ມາດຕາໃດໜ ີ່ງທີີ່

ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ , ທະນາຄານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາທັນທີໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຊາບ                 
ລ່ວງໜ້າ. 

- ການຍຸດຕິການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກອາດຈະເນືີ່ອງມາຈາກສາເຫດໃດໆກໍໍ່ຕາມ ແມ່ນຈະ
ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິດ - ພັນທະ ທີີ່ສະມາຊິກຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ສ າເລັດຕາມທີີ່ສັນຍາໄດ້ລະບຸໄວ້. 

- ທະນາຄານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຖາວອນ ຖ້າຫາກສະມາຊິກລະເມີດ                     
ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາການເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຫຼື ມີການກະທ າຜິດຕໍໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີີ່ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືີ່ສຽງ ແລະ ຊັບສິນຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາຂອງຊາດ ຫຼື ລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂໍໍ້ 11.2 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ໂດຍບໍໍ່ຈ າ
ເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທະນາຄານ ຈະໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຖາວອນແລ້ວກໍຕາມ, 
ສະມາຊິກຍັງຕ້ອງມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສິດ ແລະ ພັນທະທີີ່ສະມາຊິກຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ທັນສ າເລັດ.  



ໜ້າ 10/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 ຂໍໍ້ຫ້າມ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກປູ່ຽນແປງ ຫຼື ເກັບຄ່າທ ານຽມໃດໆເພີີ່ມເຕີມເມືີ່ອຜູ້ຖືບັດໃຊ້ບັດຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື 
ບໍລິການນ າຕົນ. 

- ຫ້າມເຮັດທຸລະກ າທີີ່ຂັດຕໍໍ່ລະບຽບ ຂອງ ທະນາຄານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ 
ແລະ ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງດ້ານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນໆ ຫຼື               
ມີພ  ດຕ ິກ  າໃດໆ ທ ີ ີ່ຈະເປ ັນເຫດກ ໍ ໍ່ໃຫ ້ ເກ ີດຄວາມເສຍຫາຍແກ ່ ທຄຕລ ,  ເສດຖະກ ິດມະຫາພາກ ແລະ                           
ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາຂອງຊາດ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກ ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນບັດຂອງຜູ້ຖືບັດ ເຊິີ່ງໄດ້ເຂົັ້າມາໃຊ້ບໍລິການນ າຕົນ ແລະ ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ
ຕ່າງຂອງຜູ້ຖືບັດຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ຫ້າມມອບຊືີ່ຜູ້ໃຊ້, ລະຫັດສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍໍ້ມູນໃນການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະບົບຕ່າງໆທີີ່ທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້ 
ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນນ າໃຊ້ ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ໃນກໍລະນີຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund) ຫ້າມສະມາຊິກຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ຜູ້ຖືບັດ ຫຼື ສົັ່ງ
ເງິນຄືນໂດຍບໍໍ່ຜ່ານໜ່ວຍງານຂອງທະນາຄານ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກນ າໃຊ້ຂໍໍ້ມູນບັດຂອງບຸກຄົນອືີ່ນເຂົັ້າໃນລະບົບ ຫຼື ການຄີອິນ (Key-In) ເພືີ່ອເຮັດທຸລະກ າ
ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກ ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ເນືັ້ອໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ແລະ 
ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນຮັບຮູ້ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

 ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມີດສັນຍາ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ ຫຼື 
ມີການເຮັດທຸລະກ າທີີ່ເປັນການລະເມີດຕໍໍ່ລະບຽບ ຂອງ ທະນາຄານ ຫຼື ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຫຼື ລະເມີດ
ບັນດາຂໍໍ້ຫ້າມຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການກ່າວເຕືີ່ອນ ແລະ ສ ກ
ສາອົບຮົມ ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ.  

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກມີພ ດຕິກ າທີີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືີ່ສຽງ ແລະ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ຫຼື 
ຂອງບຸກຄົນອືີ່ນ ຫຼື ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ຈະຖືກດ າເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ                 
ທັງໝົດຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ. 

 ຂໍໍ້ກ ານົດອືີ່ນໆ. 

- ສະມາຊິກຂໍຢືນຢັນວ່າ ຕົນເອງໄດ້ອ່ານທຸກໆເງືີ່ອນໄຂຂໍໍ້ກ ານົດຕ່າງໆໃນສັນຍາສະບັບນີ ັ້ແລ້ວ ແລະ 
ຍອມຮັບທຸກເງືີ່ອນທັງໝົດນັັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. 

- ຄູ່ສັນຍາ ສັນຍາວ່າຈະປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່, ບັນດາກົດ
ລະບຽບ, ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

- ສັນຍາສະບັບນີັ້ສາມາດປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ຕາມສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງທະນາຄານວາງອອກໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ຫຼື ຕາມການເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ. 

 



ໜ້າ 11/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 ຜົນສັກສິດ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ປະກອບດ້ວຍ 14 ມາດຕາ, ຈ ານວນ 11 ໜ້າ (ບໍໍ່ລວມໜ້າປົກ), ໄດ້ສ້າງຂ ັ້ນອອກເປັນ 
2 ສະບັບ ເຊິີ່ງມີເນືັ້ອໃນອັນດຽວກັນ ແລະ ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍເທົັ່າທຽມກັນ. ຄູ່ສັນຍາເກັບຮັກສາໄວ້ຝູ່າຍລະ
ສະບັບ. ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝູ່າຍໄດ້ອ່ານ, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງແລ້ວຈ ີ່ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນ
ຫຼັກຖານ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືັ້ທີີ່ທັງສອງຝູ່າຍໄດ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 
 

 ທີີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ___/___/____ 

ສະມາຊກິ ທະນາຄານ 
(ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ)    

 
 
 
 

                                         

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ    

 
 

                                      

_______________________________ _______________________________ 
  

 

ພະຍານຝູ່າຍສະມາຊກິ 

 

ພະຍານຝູ່າຍທະນາຄານ 

1. ____________________________________________ 1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 3. ____________________________________________ 

 

 



 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ  

ສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ການເປນັຮາ້ນຄາ້ສະມາຊກິ ນ າໃຊບ້ໍລກິານ 

ຜະລດິຕະພນັ E-Commerce 

 

ລະຫວ່າງ 
 

ທ ະນ າ ຄ າ ນກ າ ນຄ້ າ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດລ າ ວ  ມ ະຫ າ ຊົ ນ  

 

ແລະ 
 

 

__________________________________________________________________________ 



ໜ້າ 1/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
 

 

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ການເປນັຮາ້ນຄາ້ສະມາຊກິ ນ າໃຊບ້ລໍກິານຜະລດິຕະພນັ E-Commerce 

 

- ອີງໃສ່ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ. 

- ອີງໃສ່ ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບຂອງສູນບັດສາກົນກ່ຽວກັບການອອກບັດ ແລະ ຮັບບໍລິການບັດຂອງບັນດາທະນາຄານ ແລະ 
ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ. 

- ອີງໃສ່ ກົດລະບຽບ ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການຮັບບໍລິການບັດ ທີີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ອີງໃສ່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຮັບບໍລິການ ແລະ ຊ າລະສະສາງ ຂອງເຈົັ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຕອບສະໜອງການບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 

 

ລະຫວາ່ງ: 
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) 

ຕັັ້ງຢູູ່ອາຄານເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  
ໂທ: 1555 

ເຊິີ່ງໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: “ທະນາຄານ” 
ແລະ 

 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ພາສາລາວ) ____________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ພາສາອັງກິດ) __________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ຮ້ານຄ້າ (ຂຽນຫຍໍໍ້) _____________________________________________________________________________________ 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ _______________________________________________________________________ 

ທີີ່ຕັັ້ງຂອງຮ້ານຄ້າ: ເຮືອນເລກທີ ________, ໜ່ວຍ _________, ຖະໜົນ __________________________, ຮ່ອມ _________,  

ບ້ານ____________________________, ເມືອງ ________________________, ແຂວງ _________________________________. 

ເລກບັນຊີ ສະກຸນເງິນກີບ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ອອກຊືີ່: _____________________________ 

ເລກບັນຊີ ສະກຸນເງິນໂດລາ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ອອກຊືີ່: ___________________________ 

ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _, ລົງວັນທີ ___/___/_____. 

ເລກລະຫັດສະມາຊິກ (ອອກໂດຍທະນາຄານ) _______________ , ເຊິີ່ງໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: “ສະມາຊິກ” 



ໜ້າ 2/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

ທງັສອງຝູ່າຍໄດຕ້ກົລງົເປນັເອກະພາບກນັເຮດັສນັຍາສະບບັນີັ້ຂ ັ້ນ 

ພາຍໃຕຂ້ໍໍ້ກ ານດົ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

 ຈຸດປະສົງ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ສ້າງຂ ັ້ນເພືີ່ອກ ານົດບັນດາຂໍໍ້ຜູກພັນ, ສິດ, ໜ້າທີີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາ,                    
ຄ່າທ ານຽມ, ການໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແນ່ໃສ່ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ, 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການພາຍໃນ, ລະບຽບການສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 ກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາ. 

- ສັນຍາສະບັບນີັ້ມີກ ານົດເວລາ ____ປີ, ນັບແຕ່ວັນທີ ____/____/______  ເຖິງວັນທີ____/____/______.  
- ເມືີ່ອສິັ້ນສຸດກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກສະມາຊິກບໍໍ່ຂໍຍຸດຕິສັນຍາ ຫຼື  

ບໍໍ່ປະຕິບັດການກະທ າໃດທີີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີການຍົກເລີກ ຖືວ່າສັນຍາສະບັບນີັ້ຍັງມີຜົນສັກສິດຕໍໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການ
ປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ. 

- ສັນຍາສະບັບ ຈະສິັ້ນສຸດລົງເມືີ່ອສະມາຊິກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ , ລະເມີດສັນຍາ ຫຼື ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບ                  
ກົດໝາຍຂອງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະ ຂອງສາກົນ ເຊິີ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍໍ່ກັບທະນາຄານ. 

 ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງທະນາຄານ. 

3.1 ສິດ ຂອງທະນາຄານ. 
- ທະນາຄານມີສິດເກັບຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 05 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ 

ຈາກສະມາຊິກ. 
- ທະນາຄານມີສິດໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ຊ າລະຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າ

ເດືອນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ. 
- ທະນາຄານມີສິດພິຈາລະນາ ໃນກໍລະນີທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ມີລາຍການທຸລະກ າເປັນໄລຍະເວລາ 3 

ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ມີທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ຫຼື ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນເກີດຂ ັ້ນຢູ່າງເປັນປະຈ າ  
ວ່າຈະໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ. 

- ທະນາຄານມີສິດຂໍກວດສອບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ າ ທີີ່ໄດ້ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານຜະລິດຕະພັນ                 
E-Commerce ໃນກໍລະນີທີີ່ທຸລະກ າມີມູນຄ່າເກີນ 2.000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົັ່າຈ ານວນດັັ່ງກ່າວ,  ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ, ທຸລະກ າທີີ່ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ, ທຸລະກ າທີີ່ມີການຂໍກວດສອບເອກະສານ ແລະ ສາເຫດອືີ່ນໆ. 

- ທະນາຄານມີສິດໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ຕາມຈ ານວນເງິນໃດ
ໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງສະມາຊິກ ທີີ່ໄດ້ຮັບຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຮັບຊ າລະ
ທີີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ທະນາຄານມີສິດໃນການຕັດເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ ໃນກໍລະນີທະນາຄານ
ໂອນເງິນເຂົັ້າໃຫ້ສະມາຊິກເກີນວົງເງິນຕົວຈິງອັນເນືີ່ອງມາຈາກມີການຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ສາເຫດອືີ່ນໆ. 
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3.2 ໜ້າທີີ່ ຂອງທະນາຄານ. 
- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃຫ້ຄ າແນະນ າ, ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະ, ວິທີການນ າໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ

ສ່ຽງ, ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອນ າເອົາຂໍໍ້ມູນທີີ່ຈ າເປັນໃນການໃຫ້ບໍລິການ , ສ້າງ
ລະບົບຮ້ານຄ້າ, ດ າເນີນການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະບົບ ແລະ ສາທິດວິທີການນ າໃຊ້. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃນການລົງໄປກວດສອບສະຖານທີີ່ຮ້ານຄ້າ ແລະ ບັນທ ກຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆຕາມ
ສະພາບຕົວຈິງ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າບັນດາຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການສັັ່ງຊືັ້/ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ກ ານົດຂ ັ້ນ ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ 
ຮັດກຸມ ເພືີ່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ຖືບັດ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ສະມາຊິກ 
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍໍ່ເນືີ່ອງ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ສະໜອງບັນດາຂໍໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆເພືີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກສ ກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຫຼີກເວັັ້ນຜົນເສຍຫາຍຈາກການສໍໍ້ໂກງ ຫຼື ປອມແປງໃນການຊ າລະສະສາງ.  

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຕາມ
ການກວດພົບ ແລະ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກໃຫ້ທ່ວງທັນຕໍໍ່ສະພາບການ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທ ີ ີ່ສະໜອງຂ ໍ ໍ້ມ ູນກ ່ຽວກັບລາຍການທີ ີ່ໄດ ້ ເກ ີດຂ  ັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ                           
E-Commerce ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີຂອງສະມາຊິກ ຕາມລາຍການທຸລະກ າທີີ່ໄດ້ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານ
ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຫັກຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການອອກແລ້ວ.  

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ຈັດຫາສັນຍາລັກ ແລະ ກາໂລໂກຂອງຮູບແບບການຊ າລະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່                         
ສະມາຊິກ ນ າໄປສະແດງຢູ ູ່ໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງຮ້ານຄ ້າ ເພ ື ີ່ອໃຫ້ຜ ູ ້ຊ  າລະຮູ ້ວ ່າສາມາດຊ າລະດ້ວຍບ ັດ ແລະ                         
ຄິວອາໂຄດ ປະເພດຕ່າງໆຜ່ານລະບົບເຊືີ່ອມຕໍໍ່ຊ າລະສະສາງອອນລາຍ (Payment Gateway) ໄດ້. 

- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ດ າເນີນລາຍການຂໍສົັ່ງເງິນຄືນ (Refund) ຫຼື ລາຍການຍົກເລີກ (Void)  

ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ. 
- ທະນາຄານມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບເງືີ່ອນໄຂ

ຂອງສູນບັດສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບບໍລິການບັດ. 

 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງສະມາຊິກ. 

4.1  ສິດ ຂອງສະມາຊິກ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການເລືອກໃຊ້ບໍລິການຫຼັກໃດໜື ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດ

ທຸລະກິດ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການເລືອກໃຊ້ບໍລິການເສີມໃດໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຫຼື ບໍໍ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການເສີມ 

ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ. 
- ສະມາຊິກມີສິດໃນການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ, ຂໍປັບປຸງສັນຍາ, ຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ຂໍຍົກເລີກ

ສັນຍາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11  ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
- ສະມາຊິກມີສິດສະເໜີເຈດຈ ານົງຕ່າງໆຂອງຕົນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຢູ່າງເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຍືີ່ນສະເໜີຕໍໍ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ. 
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- ສະມາຊິກມີສິດສະເໜີຂໍເຮັດລາຍການຍົກເລີກ (Void) ຫຼ ື ຂ ໍເຮັດລາຍການສົ ັ່ງເງ ິນຄືນ 
(Refund) ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 08 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 

4.2  ໜ້າທີີ່ ຂອງສະມາຊິກ. 
- ສະມາຊິກຕ້ອງເປີດບັນຊີຢູູ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  

ແລະ/ຫຼື ສະກຸນເງິນໂດລາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຊ າລະສະສາງກັບທະນາຄານ. 
- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເສຍຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດ, ດ າເນີນການຕາມຂັ ັ້ນຕອນການແນະນ າຂອງທະນາຄານ ແລະ          

ມາດຕະການ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທັງໝົດ ກ່ອນດ າເນີນການຮັບຊ າລະສະສາງ ເຊັັ່ນ: ກວດກາເບິີ່ງຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ຊ າລະ, ກວດກາເບິີ່ງຄະແນນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຖີີ່ຂອງການຊ າລະ, ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັດ ແລະ ຜູ້ຊ າລະ,                 
IP ແລະ Proxy ຂອງຄອມພີວເຕີທີີ່ເຮັດລາຍການ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ລາຍງານຕໍໍ່ ທະນາຄານ ເມືີ່ອພົບຂໍໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ມີການດ າເນີນການທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບການຊ າລະສະສາງຜ່ານຮູບແບບຊ າລະຕ່າງໆ ທີີ່ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຕິດຕາມກວດສອບລາຍການທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນລະບົບ EBC ສົມທຽບກັບລາຍການ
ທີີ່ຕົນໄດ້ບັນທ ກ ເພືີ່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຮັດທຸລະກ າທັງໝົດ. ຖ້າຫາກມີຂໍໍ້ຜິດພາດໃດໆ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍໍ່ 
ທະນາຄານ ກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນຕໍໍ່ສະພາບການ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ທຸກລາຍການທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ແລະ 
ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນທີີ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນພາຍຫລັງ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ ທີີ່ຈະ
ນ າມາເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ຂອງ ທະນາຄານ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ໃນການກ ານົດຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສັ ັ່ງຊື ັ້ /ສ ັ ັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການໃຫ້ມີເນື ັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ , ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງສະແດງໃນຂັ ັ້ນຕອນ                
ການຊ າລະເງິນ ເພືີ່ອປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ຊ າລະ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສັັ່ງຊືັ້/ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ທີີ່ຕົນກ ານົດຂ ັ້ນຢູ່າງເຄັງຄັດ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີ ີ່ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍໍ້ມູນ , ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ທະນາຄານ ແລະ                         
ຜູ້ຊ າລະທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຊ າລະສະສາງ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂ ັ້ນອັນເນືີ່ອງມາຈາກສະມາຊິກເປີດເຜີຍ               
ຄວາມລັບ ສະມາຊິກຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດັັ່ງກ່າວ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເກັບຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຊ າລະ ໄວ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ 
ນັບຈາກວັນທີເຮັດທຸລະກ າ  ເພືີ່ອກວດກາສົມທຽບຄືນໃນກໍລະນີມີການສະເໜີຈາກເຈົັ້າຂອງບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະໂດຍຜ່ານ
ທະນາຄານ ເຊິີ່ງລວມມີໃບບິນ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທຸລະກ າດັັ່ງກ່າວ. ທຸກໆ
ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ າຕ້ອງມີເອກະສານອ້າງອິງຕິດຂັດ ເຊັັ່ນ: ໃບບິນສິນຄ້າ  ຫຼື Invoice ຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການ
ບໍລິການທີີ່ສະມາຊິກສະໜອງໃຫ້ຜູຊ້ າລະ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ ທະນາຄານ ຂໍກວດສອບ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 05 
ວັນລັດຖະການ ນັບຈາກວັນທີແຈ້ງຂໍກວດສອບເອກະສານ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດເວລາດັ ັ່ງກ່າວ ສະມາຊິກຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ. 

- ສະມາຊິກມີໜ້າທີີ່ເຂົັ້າພົບເພືີ່ອປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ໄກ່ເກ່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ ຕາມ
ການແຈ້ງເຊີນຂອງ ທະນາຄານ. 



ໜ້າ 5/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

- ສະມາຊ ິກມ ີໜ ້າທ ີ ີ່ປະຕ ິບ ັດຕາມຂໍ ໍ້ກ  ານ ົດ , ກ ົດລະບຽບ , ສ ັນຍາການເປ ັນສະມາຊ ິກ ,                              
ກົດລະບຽບອືີ່ນໆ ຂອງ ທຄຕລ, ກົດລະບຽບຂອງສູນບັດສາກົນ ທີີ່ປະກາດນ າໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ. 

ສະມາຊິກຍິນດີຈ່າຍຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 
5.1 ຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການ. 

 5.1.1 ຮູບແບບການຊ າລະດ້ວຍບັດສິນເຊືີ່ອ ຫຼື ບັດເງິນຝາກ: 
- ບັດ BCEL China UnionPay ຄ່າທ ານຽມ 3.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ VISA  ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ MasterCard ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ JCB ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ American Express ຄ່າທ ານຽມ 4.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ບັດ China UnionPay  ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

5.1.2 ຮູບແບບການຊ າລະດ້ວຍການສະແກນຄິວອາໂຄດ: 
- ສະແກນຜ່ານ BCEL Onepay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 1.00% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ UnionPay QR E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ WeChat Pay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 

- ສະແກນຜ່ານ Alipay E-Commerce ຄ່າທ ານຽມ 3.50% ຕໍໍ່ລາຍການ 
5.2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ. 

- ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ຈ ານວນ _____ USD/ເດືອນ. 
- ຍົກເວັ ັ້ນຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ  ຈ ານວນ _____ ເດືອນ. ນັບແຕ່ເດືອນ ____/____ ເຖິງ                    

ເດືອນ ____/____ ແລະ ຈະເລີີ່ມເກັບຄ່າທ ານຽມປະຈ າເດືອນນັບແຕ່ເດືອນ ____/____ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
- ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ຈະເກັບລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 30 ຂອງທຸກໆເດືອນ. 

5.3 ຄ່າຕິດຕັັ້ງລະບົບ Web Portal. 

- ທະນາຄານ ຍົກເວັັ້ນຄ່າຕິດຕັັ້ງລະບົບ  Web Portal ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ. 

 ການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement). 

ສ າລັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ສ າເລັດກ່ອນເວລາ 09:00 ໂມງເຊົັ້າ ທະນາຄານຈະເຂົັ້າເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບ
ການຊ າລະເງິນຂອງສະມາຊິກໃຫ້ພາຍໃນມືັ້, ຍົກເວັັ້ນການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ໃນວັນເສົາ, ວັນ
ອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການຂອງທະນາຄານ ແມ່ນຈະເຂົັ້າເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກໃນວັນ
ລັດຖະການຕໍໍ່ໄປ. 

 ການຍົກເລີກລາຍການ (Void)  ແລະ ສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund). 

7.1 ການຍົກເລີກລາຍການ (Void). 
- ສະມາຊິກ ຕ້ອງສົັ່ງລາຍລະອຽດລາຍການທີີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກ (Void) ຄື: ໝາຍເລກ Request 

ID ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ກ່ອນການສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ໂດຍສົັ່ງທາງອີເມວ ຫຼື ຍືີ່ນໃບຍົກເລີກ
ລາຍການທີີ່ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. 



ໜ້າ 6/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

- ສ າຫຼັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ໄດ້ສະຫຼຼຸບຍອດຮັບຊ າລະເງິນ (Settlement) ແລ້ວ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດ
ຍົກເລີກລາຍການ (Void) ໄດ້ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການໂດຍການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund) ແທນ. 

7.2 ການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund). 
- ຖ້າຫາກມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້ ຫຼື ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້

ກ ານົດໄວ້, ສະມາຊິກ ຕ້ອງສົັ່ງລາຍລະອຽດລາຍການທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ ັ້າຂອງບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະ ຕາມ
ແບບຟອມທີີ່ທະນາຄານກ ານົດຂ ັ້ນ ໂດຍຕ້ອງມີຂໍໍ້ມູນລະອຽດດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: ໝາຍເລກ Request ID, ເລກບັດ (ບາງສ່ວນ), 
ຊືີ່ຜູ້ຖືບັດ, ວັນໝົດກ ານົດຂອງບັດ, ຈ ານວນເງິນ, ວັນທີເຮັດທຸລະກ າ, ຈ ານວນເງິນທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງຄືນ ແລະ ເຫດຜົນທີີ່ສົັ່ງ
ຄືນ ເປັນຕົັ້ນ ແລ້ວສົັ່ງໃຫ້ທະນາຄານເພືີ່ອດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນ ໂດຍສົັ່ງທາງອີເມວ ຫຼື ຍືີ່ນໃບຍົກເລີກລາຍການທີີ່
ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກສົັ່ງລາຍການສົັ່ງເງິນຄືນ (Refund) ຕໍໍ່ ທະນາຄານພາຍໃນເວລາ 3 ວັນຫຼັງຈາກ
ວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ ຜູ້ຊ າລະຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈ ານວນຕາມທີີ່ໄດ້ຊ າລະ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດເວລາດັັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊ າ
ລະຈະໄດ້ຮັບຈ ານວນເງິນພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຫັກຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍການແລ້ວ. 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ຂໍໍ້ມູນບັດທີີ່ຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນ ໝົດອາຍຸ ຫຼື ຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ, 
ທະນາຄານຈະສອບຖາມເອົາຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມຕືີ່ມ ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ມູນບັດໃໝ່ຂອງຜູ້ຖືບັດ ເຊິີ່ງສະມາຊິກຕ້ອງສະໜອງຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວໃຫ້
ແກ່ທະນາຄານ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ໂດຍບໍໍ່ມີ
ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຕໍໍ່ວ່າໃດໆກັບທະນາຄານ. 

 ການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງແຈ້ງແກ່ ທະນາຄານ ເມືີ່ອມີການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບທະນາຄານ ເຊັັ່ນ: 
ທີີ່ຢູູ່ຂອງຮ້ານຄ້າ, ທີີ່ຢູູ່ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ, ເຈົັ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ມີສິດໃນການອະນຸມັດ, ການເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຼຸດ ຜູ້ມີສິດນ າໃຊ້ລະບົບ 
EBC, ລະບົບ NTTDATA ການປູ່ຽນແປງໝາຍເລກບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບໃບສະເໜີ ຫຼື ປະກອບແບບຟອມຂໍປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ , ໂດຍລົງລາຍລະອຽດ ພ້ອມ
ສາເຫດໃນການປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ, ລາຍເຊັນ, ຊືີ່-ນາມສະກຸນຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ປະທັບກາ ສະມາຊິກ. ຜູ້ມີສິດໃນການຂໍ
ປູ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນ ຕ້ອງແມ່ນເຈົັ້າຂອງຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບສິດມອບໝາຍໃຫ້ດ າເນີນ
ການແທນເຈົັ້າຂອງຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

- ສະມາຊິກສາມາດຍືີ່ນເອກະສານໄດ້ທີີ່ປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ. ໃນກໍລະນີມອບສິດໃຫ້ບຸກຄົນ
ອືີ່ນຍືີ່ນເອກະສານແທນຕົນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃບມອບສິດ ພ້ອມຕິດຄັດບັດປະຈ າຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ປຶຶ້ມສ າມະໂນ
ຄົວ ຂອງເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບສິດ ຫຼື ສາມາດສົັ່ງເອກະສານຜ່ານທາງອີເມວທີີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ 
E-Commerce. 

 ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

9.1  ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

    ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ E-Commerce ສາມາດ
ເກີດດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

- ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັັ່ນ: ມີລາຍການທີີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ 2.000 ໂດລ້າ ຫຼື ທຽບເທົັ່າ, ມີມູນ
ຄ່າທຸລະກ າທີີ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັນ ເກີດຂ ັ້ນເປັນຈ ານວນຫຼາຍລາຍການ, ທຸລະກ າທີີ່ບໍໍ່ມີເອກະສານຢັຶ້ງຢືນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
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- ທຸລະກ າສໍໍ້ໂກງ ທຸລະກ າທີີ່ນ າເອົາບັດປອມ ຫຼື ນ າເອົາຂໍໍ້ມູນບັດຂອງບຸກຄົນອື ີ່ນ ມາດ າເນີນ
ລາຍການ. 

- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ໄດ້ຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຊ າລະ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ສະໜອງສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຊ າ

ລະ, ເປັນສິນຄ້າປອມແປງ ຫຼື ສິນຄ້າມີການເປູ່ເພເສຍຫາຍ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ເກີດຂ ັ້ນພາຍຫຼັງທີີ່ຜູ້ຊ າລະໄດ້ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້-ສັັ່ງຈອງ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ສະມາຊິກບໍໍ່ໄດ້ດ າເນີນການສົັ່ງເງິນຄືນ ຫຼື ຍົກເລີກລາຍການ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກຜູ້ຊ າລະ

ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກການສັັ່ງຊືັ້ສິນຄ້າ/ບໍລິການ. 
- ທຸລະກ າທີີ່ມີການຕັດເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັັ້ງ ຫຼື ຕັດເງິນຈ ານວນຫຼາຍກວ່າທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້. 
- ທຸລະກ າອືີ່ນໆທີີ່ໄດ້ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດຕໍໍ່ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ

ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີີ່ສະມາຊິກໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບຜູ້ຊ າລະ. 
9.2  ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຮັບຊ າລະສະສາງ. 

9.2.1. ການຂໍກວດສອບເອກະສານ (Copy Request). 

- ການຂໍກວດສອບເອກະສານ ແມ່ນການໄດ້ຮັບແຈ້ງມາຈາກຜູ້ຖືບັດຜ່ານທາງທະນາຄານ
ຜູ້ອອກບັດ ຫຼື ຈາກຜູ້ຊ າລະ ວ່າຕ້ອງການຂໍກວດສອບເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທຸລະກ າທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ ຫຼື ເປັນ
ການຂໍກວດສອບເອກະສານໂດຍ ທະນາຄານ ເພືີ່ອຢັຶ້ງຢືນການຮັບຊ າລະທຸລະກ າຂອງສະມາຊິກໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. 

- ທະນາຄານຈະແຈ້ງສະມາຊິກຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພືີ່ອຂໍກວດສອບເອກະສານ                
ຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ  9 ຂໍໍ້ 9.1 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ຫຼື ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ ຕາມທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຂໍກວດສອບໃຫ້ຢູ່າງຄົບຖວ້ນ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້.  

- ທະນາຄານຈະບໍໍ່ພິຈາລະນາຕໍໍ່ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານໃດໆ ທີີ່ສະມາຊິກສະໜອງໃຫ້
ພາຍຫຼັງເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

- ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສະໜອງເອກະສານທີີ່ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍໍ່
ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້. 

9.2.2.    ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ (Hold Transaction) ແລະ ການບລ໋ອກເງິນ
ໃນບັນຊີ (Block Transaction). 

- ທະນາຄານຈະໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ (Hold Transaction)  ຕໍໍ່ລາຍການ
ທຸລະກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ທະນາຄານຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ເອົາເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ. 

- ທະນາຄານຈະບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ (Block Transaction) ຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ທະນາຄານໄດເ້ອົາເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກແລ້ວ. 

- ທະນາຄານຈະຂໍກວດສອບເອກະສານ ຕໍໍ່ລາຍການທີີ່ໄດ້ໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການ
ຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.2.1 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກສົັ່ງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ໄດ້ຢູ່າງ
ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດ,  ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາຕໍໍ່ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆ ເພືີ່ອດ າ
ເນີນການຍຸດຕິການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ 
ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍໍ່ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື ບໍໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານຈະແຈ້ງ
ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ແກ່ສະມາຊິກຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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- ໄລຍະເວລາໃນການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ 
ແມ່ນ 180 ວັນ ນັບຈາກວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ. 

- ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ ຈະສິັ້ນສຸດເມືີ່ອ
ຄົບຕາມກ ານົດທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ທະນາຄານ. 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີີ່ມີການໂຈະເອົາເງິນ
ເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນບັນຊີ , ທະນາຄານຈະແຈ້ງການຮຽກເກັບເງິນຄືນຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ມາດຕາ  9 ຂໍໍ້ 9.3.1. 

- ເມືີ່ອສິັ້ນສຸດໄລຍະເວລາ ການໂຈະເອົາເງິນເຂົັ້າເປັນການຊົັ່ວຄາວ ຫຼື ການບລ໋ອກເງິນໃນ
ບັນຊີ, ທະນາຄານ ຈະໂອນເງິນ ເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະສະສາງຂອງສະມາຊິກຕາມຈ ານວນທຸລະກ າທີີ່ບໍ ໍ່ມີ
ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ. ໃນກໍລະນີການໂອນເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຢູູ່ໃນຊ່ວງທີີ່ສະມາຊິກຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ 
ຫຼື ມີການຍົກເລີກສັນຍາ, ທະນາຄານຈະຫັກຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນກ່ອນທີີ່ຈະໂອນເງິນເຂົັ້າໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າ
ລະຂອງສະມາຊິກ. 

9.2.3. ລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ (Charge Back ຫຼື Dispute). 

- ໃນກໍລະນີມີລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນຈາກຜູ້ຖືບັດ ຫຼື ຜູ້ຊ າລະ ກ່ຽວກັບລາຍການທີີ່
ໄດ້ຊໍໍາລະໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆໆຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.1 ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກ 
ໃນການສະໜອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 9.2.1 ເພືີ່ອຢັຶ້ງຢືນວ່າລາຍການທີີ່
ເກີດຂ ັ້ນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສະມາຊິກໄດ້ດ າເນີນຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນການເຮັດທຸລະກ າ ທີີ່ທະນາຄານໄດ້ສະໜອງໃຫ້
ສະມາຊິກ.  

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ 
ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍໍ່ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື ສະມາຊິກຍິນຍອມໃຫ້ຕັດເງິນຄືນຕໍໍ່ລາຍການຮຽກເກັບເງິນ
ຄືນນັັ້ນ ທະນາຄານ ຈະຕັດເງິນໃນບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກ ຕາມມູນຄ່າທີີ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນຄືນ ແລະ ຄ່າທ າ
ນຽມອືີ່ນໆ (ຖ້າມີ) ພາຍໃນເວລາ 7 ວັນນັບແຕ່ວັນທີເອກະສານແຈ້ງຕັດເງິນ. 

- ຖ້າຫາກບັນຊີຮອງຮັບການຊ າລະຂອງສະມາຊິກບໍໍ່ມີເງິນພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດຕັດ
ເງິນໄດ້ພາຍກ ານົດເວລາດັັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານ ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເບີກເກີນລ່ວງໜ້າ (OD) ສອງເທົັ່າ ໂດຍຄິດໄລ່
ຕັັ້ງແຕ່ວັນທີທີີ່ທຸລະກ າເກີດຂ ັ້ນ ຈົນເຖິງວັນທີທີີ່ສາມາດຕັດເງິນໄດ້. 

- ກ ານົດເວລາທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບສິດໃນການຟ້ອງຮ້ອງລາຍການຮຽກເກັບເງິນຄືນ 
ແມ່ນ 180 ວັນ ນັບຈາກວັນທີເຮັດທຸລະກ າ. 

- ໃນກໍລະນີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ເກີດຂ ັ້ນບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຕາມຂັັ້ນຕອນປົກກະຕິໄດ້, ທະນາຄານ
ມີສິດໃນການແຈ້ງເຊີນສະມາຊິກ ເຂົັ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍກັບ ທະນາຄານ ເພືີ່ອແກ້ໄຂແບບປະນີປະນອມກັນ, ຖ້າບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ 
ຫຼື ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍໄດ້ ຕ້ອງດ າເນີນການຕາມກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 ການດັດແກ້, ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາ. 

10.1 ການດັດແກ້ສັນຍາ. 
-  ທະນາຄານຈະແຈ້ງການຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ສະມາຊິກຊາບຖ້າມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ/ຫຼື ປັບປຸງ

ສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜ ີ່ງ.  ສະມາຊິກຕ້ອງລົງນາມ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ນັັ້ນ ເພືີ່ອ
ສືບຕໍໍ່ນ າໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 7 ວັນ ນັບຈາກມືັ້ທີີ່ທະນາຄານແຈ້ງ. 

-  ໃນກໍລະນີສະມາຊິກບໍໍ່ຍອມຮັບໃນການປູ່ຽນແປງສັນຍາ, ສະມາຊິກມີສິດຂໍຍຸດຕິສັນຍາ ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂໍໍ້ 10.3 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. 
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10.2 ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ. 
- ສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບໃບສະເໜີຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ໂດຍລະບຸວັນທີ-ເວລາເລີີ່ມຕົ ັ້ນ,                           

ວັນທ-ີເວລາສິັ້ນສຸດ ທີີ່ແນ່ນອນຊັດເຈນ, ເຫດຜົນຂອງການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ, ຊືີ່-ນາມສະກຸນ ແລະ ລາຍເຊັນໂດຍ
ເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ. ຜູ້ມີສິດໃນການຂໍຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຕ້ອງແມ່ນເຈົັ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບສິດຈາກເຈົັ້າຂອງ
ຮ້ານຄ້າຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

- ສະມາຊິກ ສາມາດສົັ່ງເອກະສານທີີ່ປູ່ອງບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ນ າສົັ່ງໂດຍນ າໃຊ້ທີີ່ຢູູ່ອີເມວທີີ່ໄດ້
ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ E-Commerce. 

- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຄັັ້ງໜ ີ່ງແມ່ນບໍໍ່ເກີນໄລຍະເວລາ 90 ວັນຕິດຕໍໍ່ກັນ. 
- ຖ້າຫາກສະມາຊິກຕ້ອງການສືບຕໍໍ່ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດການຢຸດໃຊ້ບໍລິການ

ຊົັ່ວຄາວທີີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນນັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ສະມາຊິກປະກອບ ໃບສະເໜີຂຢໍຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ຄືນໃໝ່.  
- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວສາມາດສະເໜີໄດ້ບໍໍ່ເກີນ 2 ຄັັ້ງຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ບໍໍ່ເກີນໄລຍະເວລາ 180 

ວັນ ຕິດຕໍໍ່ກັນ. ຖ້າຫາກສະມາຊິກຍັງບໍໍ່ສາມາດກັບມານ າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນການຍົກເລີກສັນຍາ. 
- ສະມາຊິກສາມາດຂໍເປີດນ າໃຊ້ຄືນກ່ອນໄລຍະເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນໃບສະເໜີໄດ້ ໂດຍຕ້ອງແຈ້ງ

ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອຂໍເປີດນ າໃຊ້ລະບົບຄືນ. 
- ການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ສາມາດດ າເນີນການໂດຍ ທະນາຄານ ໃນກໍລະນີທີີ່ມີການຄ້າງຊ າລະ

ຄ່າບ າລຸງຮັກສາເກີນ 3 ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫຼື ມີລາຍການທຸລະກ າສໍໍ້ໂກງຈ ານວນຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະຕໍໍ່ເນືີ່ອງລຽນຕິດ ຫຼື 
ມີການໄກ່ເກ່ຍຄະດີລະຫວ່າງ ທະນາຄານ, ສະມາຊິກ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບຄະດີຜິດກົດໝາຍ , ການຟອກເງິນ 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ໃນລະຫວ່າງການຢຸດໃຊ້ບໍລິການຊົັ່ວຄາວ ທະນາຄານຈະຍົກເວັັ້ນຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າເດືອນ ໃນ
ເດືອນທີີ່ບໍ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ຕົວຈິງ. ແຕ່ສະມາຊິກມີພັນທະຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລາຍການທຸລະກ າ ແລະ ພັນທະອືີ່ນທີີ່ຍັງບໍ ໍ່ທັນ
ປະຕິບັດສ າເລັດ.  

10.3 ການຍົກເລີກສັນຍາ. 
- ສະມາຊິກມີສິດຂໍຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີັ້ ໂດຍຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທະນາຄານຊາບ

ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 90 ວັນລ່ວງໜ້າ. 
- ຖ້າສະມາຊິກບໍໍ່ປະຕິດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່, ລະເມີດຂໍໍ້ກ ານົດ , ກົດລະບຽບ ຫຼື ມາດຕາໃດໜ ີ່ງທີີ່

ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ , ທະນາຄານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາທັນທີໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຊາບ                 
ລ່ວງໜ້າ. 

- ການຍຸດຕິການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກອາດຈະເນືີ່ອງມາຈາກສາເຫດໃດໆກໍໍ່ຕາມ ແມ່ນຈະ
ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິດ - ພັນທະ ທີີ່ສະມາຊິກຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ສ າເລັດຕາມທີີ່ສັນຍາໄດ້ລະບຸໄວ້. 

- ທະນາຄານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຖາວອນ ຖ້າຫາກສະມາຊິກລະເມີດ                     
ຂໍໍ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາການເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຫຼື ມີການກະທ າຜິດຕໍໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີີ່ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືີ່ສຽງ ແລະ ຊັບສິນຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາຂອງຊາດ ຫຼື ລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂໍໍ້ 11.2 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ໂດຍບໍໍ່ຈ າ
ເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທະນາຄານ ຈະໃຫ້ຢຸດໃຊ້ບໍລິການຖາວອນແລ້ວກໍຕາມ, 
ສະມາຊິກຍັງຕ້ອງມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສິດ ແລະ ພັນທະທີີ່ສະມາຊິກຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ທັນສ າເລັດ.  



ໜ້າ 10/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 ຂໍໍ້ຫ້າມ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກປູ່ຽນແປງ ຫຼື ເກັບຄ່າທ ານຽມໃດໆເພີີ່ມເຕີມເມືີ່ອຜູ້ຖືບັດໃຊ້ບັດຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື 
ບໍລິການນ າຕົນ. 

- ຫ້າມເຮັດທຸລະກ າທີີ່ຂັດຕໍໍ່ລະບຽບ ຂອງ ທະນາຄານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ 
ແລະ ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງດ້ານອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນໆ ຫຼື               
ມີພ  ດຕ ິກ  າໃດໆ ທ ີ ີ່ຈະເປ ັນເຫດກ ໍ ໍ່ໃຫ ້ ເກ ີດຄວາມເສຍຫາຍແກ ່ ທຄຕລ ,  ເສດຖະກ ິດມະຫາພາກ ແລະ                           
ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາຂອງຊາດ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກ ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນບັດຂອງຜູ້ຖືບັດ ເຊິີ່ງໄດ້ເຂົັ້າມາໃຊ້ບໍລິການນ າຕົນ ແລະ ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ
ຕ່າງຂອງຜູ້ຖືບັດຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ຫ້າມມອບຊືີ່ຜູ້ໃຊ້, ລະຫັດສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍໍ້ມູນໃນການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະບົບຕ່າງໆທີີ່ທະນາຄານ ສະໜອງໃຫ້ 
ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນນ າໃຊ້ ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ໃນກໍລະນີຕ້ອງການສົັ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ (Refund) ຫ້າມສະມາຊິກຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ຜູ້ຖືບັດ ຫຼື ສົັ່ງ
ເງິນຄືນໂດຍບໍໍ່ຜ່ານໜ່ວຍງານຂອງທະນາຄານ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກນ າໃຊ້ຂໍໍ້ມູນບັດຂອງບຸກຄົນອືີ່ນເຂົັ້າໃນລະບົບ ຫຼື ການຄີອິນ (Key-In) ເພືີ່ອເຮັດທຸລະກ າ
ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

- ຫ້າມສະມາຊິກ ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ເນືັ້ອໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ ີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ແລະ 
ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນຮັບຮູ້ຢູ່າງເດັດຂາດ. 

 ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມີດສັນຍາ. 

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ ຫຼື 
ມີການເຮັດທຸລະກ າທີີ່ເປັນການລະເມີດຕໍໍ່ລະບຽບ ຂອງ ທະນາຄານ ຫຼື ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຫຼື ລະເມີດ
ບັນດາຂໍໍ້ຫ້າມຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການກ່າວເຕືີ່ອນ ແລະ ສ ກ
ສາອົບຮົມ ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ.  

- ໃນກໍລະນີສະມາຊິກມີພ ດຕິກ າທີີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືີ່ສຽງ ແລະ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ຫຼື 
ຂອງບຸກຄົນອືີ່ນ ຫຼື ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ຈະຖືກດ າເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ                 
ທັງໝົດຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ. 

 ຂໍໍ້ກ ານົດອືີ່ນໆ. 

- ສະມາຊິກຂໍຢືນຢັນວ່າ ຕົນເອງໄດ້ອ່ານທຸກໆເງືີ່ອນໄຂຂໍໍ້ກ ານົດຕ່າງໆໃນສັນຍາສະບັບນີ ັ້ແລ້ວ ແລະ 
ຍອມຮັບທຸກເງືີ່ອນທັງໝົດນັັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. 

- ຄູ່ສັນຍາ ສັນຍາວ່າຈະປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່, ບັນດາກົດ
ລະບຽບ, ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

- ສັນຍາສະບັບນີັ້ສາມາດປູ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ຕາມສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງທະນາຄານວາງອອກໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ຫຼື ຕາມການເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ. 

 



ໜ້າ 11/11    ທຄຕລ. ສບ 02/2019 ລາຍເຊັນສະມາຊິກ______________________ 

 ຜົນສັກສິດ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ປະກອບດ້ວຍ 14 ມາດຕາ, ຈ ານວນ 11 ໜ້າ (ບໍໍ່ລວມໜ້າປົກ), ໄດ້ສ້າງຂ ັ້ນອອກເປັນ 
2 ສະບັບ ເຊິີ່ງມີເນືັ້ອໃນອັນດຽວກັນ ແລະ ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍເທົັ່າທຽມກັນ. ຄູ່ສັນຍາເກັບຮັກສາໄວ້ຝູ່າຍລະ
ສະບັບ. ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝູ່າຍໄດ້ອ່ານ, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງແລ້ວຈ ີ່ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນ
ຫຼັກຖານ. 

ສັນຍາສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືັ້ທີີ່ທັງສອງຝູ່າຍໄດ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 
 

 ທີີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ___/___/____ 

ສະມາຊກິ ທະນາຄານ 
(ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ)    

 
 
 
 

                                         

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ    

 
 

                                      

_______________________________ _______________________________ 
  

 

ພະຍານຝູ່າຍສະມາຊກິ 

 

ພະຍານຝູ່າຍທະນາຄານ 

1. ____________________________________________ 1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 3. ____________________________________________ 

 

 



 FM—ມຬຍສຈິ / Authorized Letter-L01 

             ຽລກ:ີ     
                                                              , ວຌັ:ີ    /    /  

 ເຍມຬຍສຈິ   
ອຼຌ: ະຌາາຌກາຌາ້ຉ່າຄຎະຽຈລາວ ມະຫາຆຌ຺ 

  ຽລື່ ຬຄ: ມຬຍສຈິເຫຉ້ວ຺ຌມາຽື່ ຬຌແຫວຸລະກ າາຄະຌາາຌ 
 

  ຂາ້ຑະຽ຺າ້ຆື່  ລະ ຌາມສະກຸຌ:                       

ຍ່ຬຌຽອຈັວຼກ:             

ຎະຍຸຌັຢູ່ຍາ້ຌ:          ຽມຬືຄ:     ຂວຄ:     

ຍຈັຎະ າຉວ຺/ສ າມະຌວ຺/PASSPORT ຽລກ:ີ                ຽຍີລະສຍັ:                            

ຽຎຌັຽ຺າ້ຂຬຄ:   ຍຌັຆຽີລກ:ີ         ຆື່ ຍຌັຆ:ີ        

    ຆກັຽລກ:ີ      າຌວຌຽຄຌິ:      

ແຈມ້ຬຍສຈິເຫ້ກ່ າ້ວ/ຌາຄ (ຆື່  ລະ ຌາມສະກຸຌ):                    
ຎະຍຸຌັຢູ່ຍາ້ຌ:            ຽມຬືຄ:      ຂວຄ:    

ຍຈັຎະ າຉວ຺/ສ າມະຌວ຺/PASSPORT ຽລກ:ີ                ຽຍີລະສຍັ:    

ມີຈູຎະສຄ຺ຽຑື່ ຬເຫຏູ້ກ່້ຼວມາ:                     

                                                                

ຂາ້ຑະຽ຺າ້ຂ ຢັຄ້ຢຌືວ່າຏູກ່້ຼວມ່ຌຽຎຌັ:                ຂຬຄຂາ້ຑະຽ຺າ້ ້ 

ກ ລະຌ ີມຍີຌັຫາີ່ ຉຈິຑຌັກຍັກາຌມຬຍສຈິເຌັຄ້ຌີ,້ ຂາ້ຑະຽ຺າ້ຂ ອຍັຏຈິຆຬຍຉາມລະຍຼຍກຈ຺ໝາງຸກຎະກາຌ. 

ຈັ່ ຄຌັຌ້, ຶ່ ຄແຈຽ້ອຈັເຍມຬຍສຈິສະຍຍັຌີແ້ວຽ້ຑື່ ຬຽຎຌັຫົກັຊາຌ ລະ ຫວຄັວ່າ່າຌະຬ າຌວງວາມສະຈວກ
ເຫ້ກ່ຏູກ່້ຼວຈວ້ງ.  

ຌາງຍາ້ຌ / ກມ຺ກຬຄ          ລາງຽຆຌັຏູອ້ຍັສຈິ     ລາງຽຆຌັຏູມ້ຬຍສຈິ 

 

 

 
ຽຬກະສາຌີ່ ຉຬ້ຄຎະກຬຍ:  

- ຍຈັຎະ າຉວ຺, ສ າມະຌວ຺ ຫົ ືPASSPORT ຂຬຄຄັສຬຄຐ່າງ. 
ໝາງຽຫຈ:  

- ຊາ້ລາງຽຆຌັເຌຍຌັຆຫີາກຽກຌີໜຶ່ ຄລາງຽຆຌັ ຉຬ້ຄແຈຽ້ຆຌັອຍັອູອ່້ວມກຌັຄັໜຈ຺ຉາມຽຄ ື່ຬຌແຂຂຬຄລາງຽຆຌັີ່ ແຈລ້ະຍຸແວເ້ຌຍຌັຆຈີັ່ ຄກ່າວ. 
- ກ ລະຌ ີຏູມ້ຬຍສຈິງຄັຍ ່ ຌັມຍີຌັຆຽີຄຌິຐາກກຍັະຌາາຌມາກ່ຬຌຉຬ້ຄແຈຽ້ຆຌັຢັຄ້ຢຌືາກຌາງຍາ້ຌ ຫົ ືກມ຺ກຬຄີ່ ກ່ຼວຂຬ້ຄ. 
- ເຍມຬຍສຈິສະຍຍັຌີຌ້ າເຆແ້ຈຑ້ຼຄັຄ້ຈຼວ. 


